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Plannen klaar voor goedkeuring
Op 4 juli 2017 heeft de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier de
gevraagde adviezen over de gebiedsinrichting en vier inrichtingsplannen
goedgekeurd. Een belangrijk moment, want als deze plannen goedgekeurd
worden kunnen we aan de slag met de voorbereiding van de uitvoering.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ruim 1.100 ha grond beschikbaar komt zodat
2.800 hectare natuur kan worden ingericht. Dit is inclusief de drie gebieden
waarin ook waterberging is voorzien. Hierbij kijken we uiteraard ook naar
mogelijkheden voor landbouwstructuurverbetering, behoud en herstel van het
landschap en recreatie. De adviezen en inrichtingsplannen worden nu
aangeboden aan de opdrachtgevers provincie Groningen en waterschap
Noorderzijlvest die de plannen komend najaar vaststellen.
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Het proces tot nu toe

De afgelopen twee jaar heeft de gebiedscommissie actief de streek opgezocht
voor input bij deze opgave. De gebiedsopgaves zijn in samenspraak met de
streek in speciale schetssessies opgezet. De uitkomsten van deze
schetssessies (de schetsboeken) zijn input geweest voor nader onderzoek en
uitwerking in de twee werkgroepen. De werkgroepen hebben per gebied
alternatieven en varianten uitgewerkt en hierbij aangegeven welke voorkeur zij
per gebied adviseren.

Hoe nu verder?
Op 4 juli 2017 heeft de gebiedscommissie het voorgelegde advies en de vier
inrichtingsplannen goedgekeurd. Dit omvat onder meer het Inrichtingsplan
Polder de Dijken-Bakkerom, Inrichtingsplan De Drie Polders, Inrichtingsplan
Dwarsdiep, Inrichtingsplan 8 natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier en
het achtergronddocument Natuurnetwerk Zuidelijk Westerkwartier Algemeen
deel, beleidsopgaven, gebiedsbeschrijvingen en potenties. De provincie en het
waterschap zullen in november 2017 definitief besluiten over deze plannen.
Daarna kunnen we verder met de voorbereidingen voor de uitvoering. 
 

Kijk hier voor de schetsen en advies per gebied

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/schetsen-en-advies-per-gebied/


In september verder met keukentafelgesprekken
In de uitwerking van alle deelgebieden naar de inrichtingsplannen is veel tijd
geïnvesteerd die op dat moment niet besteed kon worden aan detaillering en
uitwerking op lokaal niveau. Nu het advies over de inrichtingsplannen door de
gebiedscommissie is vastgesteld en deze wordt aangeboden aan de
opdrachtgevers, kunnen we een vervolg geven aan de nadere detaillering op
lokaal niveau. Dit doen we in september aan de hand van
keukentafelgesprekken.

Wij wensen u voor nu een fijne zomervakantietijd toe.

Namens de gebiedscommissie,
Met vriendelijke groet,
Ernstjan Cornelius (secretaris)
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